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Артыкул прысвечаны даследаванню так званых рэестравых слоўнікаў. Аб’ектам вывучэння з’яўляюцца 
тэрмінаграфічныя выданні (аўтаномныя і інкарпараваныя), укладзеныя ў перыяд з 1967 г. да 1984 г. і апублікаваныя як 
у Беларусі, так і за яе межамі. Агульная колькасць прааналізаваных слоўнікавых артыкулаў – 4551. Метады 
даследавання – апісальны метад сінхроннага аналізу, параўнальна-супастаўляльны метад і асобныя прыёмы 
кампанентнага аналізу. Выяўленыя выданні характарызуюцца па некалькіх агульных параметрах: фонавая 
інфармацыя, функцыянальныя характарыстыкі, структурна-кампазіцыйныя асаблівасці, кантэнтныя асаблівасці. 
Абгрунтавана выснова, што колькасць слоўнікавых артыкулаў у слоўніках-рэестрах сведчыць пра важнасць такіх 
даведачна-інфармацыйных выданняў для тэрміналогіі, а фармальныя характарыстыкі робяць слоўнікі гэтага тыпу 
істотным кампанентам тэрмінаграфічнага кантынууму.
Ключевые слова: беларуская лексікаграфія, тэрмінаграфія, тэрміналагічны слоўнік, гісторыя тэрмінаграфіі, слоўнік-
рэестр, слоўнікавы артыкул, структура слоўніка, кантынуум.
The article is devoted to studying so-called "register dictionaries". The object of the research are terminographic editions 
(autonomous and incorporated) createx in the period from 1967 to 1984 and published both in Belarus and abroad. Total 
number of the analyzed dictionary articles is 4551. Methods of research are description methods of synchronic analysis, 
comparative-contrastive method and separate ways of component analysis. The revealed editions are characterized by several 
common factors: background information, functional characteristics, structure and composition features, content features. The 
concluding is substantiated that the number of dictionary articles in register dictionaries marks the importance of such 
referential and informational editions for terminology and formal characteristics make the dictionaries of this type an essential 
component of terminographic continuum.
Keywords: Belarusian lexicography, terminography, terminological dictionary, history of terminography, register dictionary, 
dictionary article, structure of dictionary, continuum.

Беларуская лінгвістычная тэрмінаграфія на 
сучасным этапе мае дастаткова важкія зда-
быткі. Да найбольш заўважных дасягненняў, 
на наш погляд, адносяцца:
1) аўтаномныя агульныя слоўнікі, якія апуб-

лі ка ваны ў Беларусі і шырока вядомыя 
ў філалагічных колах: «Слоўнік граматычна-
лінгвістычнае тэрмінолёгіі» (1927), «Слоўнік 
лінгвістычных тэрмінаў» (А. Л. Юрэвіч; 1962), 
«Русско-белорусский словарь лингвисти-
ческих терминов» (1988), «Слоўнік лінгвіс-
тычных тэрмінаў» (П. У. Сцяцко, М. Ф. Гу -
ліц кі, Л. А. Антанюк; 1990); «Беларуская 
мова. Школьны слоўнік-даведнік» (В. Д. Ста- 
 ры чонак; 2002) і інш.;

2) аўтаномныя агульныя слоўнікі, якія пад-
рыхтаваны міжнароднымі калектывамі 
і апуб лікаваны па-за межамі Беларусі: 
«Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów 
lingwistycznych i leksyki specjalnej» (W. Be - 
kisz, H. Fontański; 1997); «Słownik termino-
logii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski 
i polsko-rosyjsko-białoruski)» (E. Jurowiec, 
J. F. Nosowicz, L. Panfiluk, P. Stecko, M. Ta- 

rasiuk; 1994); «Українсько-білоруський слов- 
ник лінгвістичної термінології» (О. Л. Пала- 
марчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко, 
Н. О. Волотовська; 2012); «Беларуска-
ўкраінскі слоўнік лінгвістычнай тэрміналогіі» 
(В. Л. Паламарчук, Г. П. Стральчук, Н. А. Ва- 
латоўская, М. В. Шаўчэнка, Н. Л. Білык; 
2013); «Русско-белорусско-китайский, бело- 
русско-русско-китайский, китайско-русско- 
белорусский словарь-минимум лингвисти-
ческой терминологии» (О. В. Потапова, 
М. А. Фоменкова, И. Н. Фоменков, Ли Вэнь-
ган; 2016) і інш.;

3) аспектныя аўтаномныя і інкарпараваныя 
слоўнікі тэрмінаў: «Слоўнік-даведнік асноў-
ных лінгвастылістычных і тэксталагічных 
тэрмінаў» (М. В. Абабурка; 1998); «Слоў-
нік пра камічнае: мовазнаўчы аспект» 
(В. І. Рагаўцоў; 2010); «Лінгвастылістычныя 
і тэксталагічныя тэрміны: слоўнік-давед-
нік» (М. В. Абабурка; 2011); «Слоўнік рыта- 
рычных тэрмінаў» (Т. А. Казімірская; 2012); 
«Cлоўнік лінгвастылістычных і тэксталагіч-
ных тэрмінаў» (М. В. Абабурка, Т. А. Казімір-
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ская, В. М. Саўчанка; 2012); «Слоўнік вы бра- 
 ных лінгвістычных тэрмінаў» (В. І. Рагаў-
цоў; 2013) і інш.;

4) энцыклапедычныя выданні: «Беларуская 
мова: энцыклапедыя» (1994); «Энцыклапе-
дыя для школьнікаў і студэнтаў. Беларуская 
мова» (2017).
У дачыненні да ўсіх пералічаных крыніц 

у цэлым падыходзіць азначэнне, якое даецца 
ў «Тлумачальным слоўніку беларускай літара-
турнай мовы»: слоўнік – «даведачна-інфарма-
цыйнае выданне, якое змяшчае словы (або 
марфемы, словазлучэнні, ідыёмы і пад.), 
размешчаныя ў пэўным парадку, тлумачыць 
значэнні ўключаных адзінак, дае розную 
інфармацыю пра іх ці іх пераклад на іншую 
мову або паведамляе звесткі аб прадметах, 
абазначаемых словамі» [1, с. 762]. 

Разам з тым, даводзіцца канстатаваць, што 
цэлы шэраг даведачна-інфармацыйных вы-
данняў у галіне тэрмінаграфіі адпавядаюць 
гэтаму азначэнню толькі ў мінімальнай ступені: 
яны змяшчаюць тэрміналагічныя адзінкі, 
размешчаныя ў пэўным парадку, але пры 
гэтым, як правіла, не тлумачаць іх значэнняў, 
не даюць інфармацыі пра іх ці пераклад на 
іншую мову, а таксама не паведамляюць 
звесткі аб прадметах, абазначаных словамі. 

У лінгвістычнай літаратуры такія выданні 
часам кваліфікуюць як рэестравыя слоўнікі, 
слоўнікі-рэгістры, намінацыйныя слоўнікі, на-
менклатурныя слоўнікі, гласарыі і інш. Так, 
Н. У. Васільева па ступені інфарматыўнасці 
слоўнікавага артыкула проціпастаўляе экспла-
наторныя (вытлумачальныя) слоўнікі намен-
клатурным слоўнікам і гласарыям. Да намен-
клатурных яна адносіць спісы тэрмінаў, якія не 
суправаджаюцца якой-небудзь інфармацыяй 
[2−4], а да гласарыяў – спісы мінімальна 
анатаваных тэрмінаў [5].

Мэта гэтага даследавання – сістэматыза-
ваць і ахарактарызаваць слоўнікі, якія змяш-
чаюць беларускія лінгвістычныя тэрміны і не 
прапануюць іх сістэмнай навуковай інтэр-
прэтацыі.

Аб’ектам вывучэння з’яўляюцца тэрміна-
графічныя выданні (аўтаномныя і інкарпара-
ваныя), укладзеныя ў перыяд з 1967 г. да 1984 г. 
і апублікаваныя як у Беларусі, так і за яе 
межамі. Агульная колькасць прааналізаваных 
слоўнікавых артыкулаў – 4551.

Метады даследавання – апісальны метад 
сінхроннага аналізу, параўнальна-супастаў-
ляльны метад і асобныя прыёмы кампанент-
нага аналізу.

У сувязі з адсутнасцю агульнапрынятага 
абазначэння мы прапануем тэрміналагічныя 
слоўнікі, мікраструктура якіх ідэнтычная зоне 
намінацыі або неістотна адрозніваецца ад яе 
(найчасцей за кошт пазалінгвістычнай 
інфармацыі), кваліфікаваць як рэестравыя 
слоўнікі (ад рэестр – навалац. regestrum, 

лац. regestum, праз польск. rejestr ‘спіс, пера-
лік’), або слоўнікі-рэестры.

У беларускай мове лексема рэестр фік-
суецца ў асноўным са значэннем ‘вопіс, пісь-
мовы пералік’ [1, с. 717]: Рэестр экспанатаў, 
складзены Цудко, ляжаў на стале (Л. Рублеў-
ская); Ёсель хоць і быў непісьменны, але вёў 
строгі рэестр імянін і ўсякіх сямейных свят 
у Панямоні (Я. Колас). «Большой академический 
словарь русского языка» падае таксама зна-
чэнне ‘кніга для запісу спраў і дакументаў’ [6, 
с. 546]. У гістарычнай навуцы рэестры – гэта 
спісы, вопісы, а таксама кнігі ў судах ВКЛ, куды 
рабіліся запісы пра справы, што падлягалі 
судоваму разгляду [7, с. 167]: Лемур-канцлер 
працягнуў лапу, каб абмацаць дзве чарговыя 
галавы і запісаць іх у рэестр (У. Караткевіч); 
Рэестр скарбовы панскай гміны (Я. Колас). 
Тэрмін пашыраны таксама ў бухгалтарскім 
уліку (рэестр картак для аналітычнага 
ўліку), інфармацыйных тэхналогіях (рэестр 
Windows) і інш. У лексікаграфіі і тэрмінаграфіі 
намінацыяй рэестр абазначаецца т. зв. ‘левая 
частка слоўніка’ – сукупнасць, пералік усіх 
вакабул лексікаграфічнага выдання.

Натуральна, што наяўнасць рэестра – 
абавязковая ўмова існавання любога слоўніка, 
аднак у выпадку з рэестравымі слоўнікамі 
гэтая ўмова не толькі абавязковая, але і адзі-
ная. Інфарматыўнасць слоўнікаў такога тыпу 
дасягаецца за кошт выкарыстання спецыфіч-
нага тэзаўруснага прыёму – групоўкі тэрмінаў, 
часам − з улікам гіпера-гіпанімічных сувязяў. 

У беларускай лінгвістычнай тэрмінаграфіі 
да рэестравых адносяцца наступныя выданні: 
• «Слоўнік па мовазнаўстве: праект для 

абмеркавання» (М. П. Лобан; 1967; далей – 
[СМПА-1967]);

• «Мовазнаўства» (В. С. Семенякоў; 1976; 
далей – [МПА]), інкарпараваны ў выданне 
«Слоўнік па літаратуразнаўству, фаль-
кларыстыцы, літаратуры, мовазнаўству 
і этнаграфіі для Кароткай Беларускай 
Савецкай Энцыклапедыі: праект для 
абмеркавання»;

• «Слоўнік Мовазнаўства: для 2-га выдання 
Беларускай Савецкай Энцыклапедыі: пра-
ект для абмеркавання» (В. С. Семенякоў; 
1984; далей – [СМПА-1984]), а таксама: 

• «Slovník slovanské lingvistycké terminolo-
gie = Словарь славянской лингвистиче-
ской терминологии = Dictionary of Slavonic 
Linguistic Terminology» (vĕd. red. A. Jedlič ka; 
т. ІІ; 1979; далей – [SSLT-ІІ]).
Прааналізуем названыя выданні па 

наступных напрамках: 
• фонавая інфармацыя (звесткі пра стварэнне); 
• функцыянальныя характарыстыкі; 
• структурна-кампазіцыйныя асаблівасці; 

кантэнтныя асаблівасці.
Першы беларускі рэестравы слоўнік («Слоў-

нік па мовазнаўстве: праект для абмерка-
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вання») падрыхтаваны М. П. Лобанам як 
фраг мент будучага рэестра «Беларускай 
Савецкай энцыклапедыі» ў 1967 г. і налічвае 
768 слоўнікавых артыкулаў – гэта каля 1,7 % 
слоўнікавых артыкулаў, запланаваных у 12-ці 
тамах БелСЭ. Меркавалася, што ў перспек-
тыве энцыклапедыя павінна звярнуць асаблі-
вую ўвагу «на больш шырокае асвятленне 
пытанняў, звязаных з гісторыяй беларускага 
народа, з яго гаспадарчай, дзяржаўнай і куль-
турнай дзейнасцю» і стаць «усеабдымнай 
крыніцай ведаў па беларусазнаўстве» [СМПА-
1967, с. 4]. Як і большасць падобных выданняў 
гэтага тыпу, ён не мае самастойнага функцыя-
нальнага значэння, аднак важны для асэнса-
вання працэсу станаўлення метадалогіі бела-
рускай тэрміналогіі і тэрмінаграфіі. 

Слоўнік складаецца з прадмовы і корпусу. 
Мяркуючы па колькасці апублікаваных асоб-
нікаў (200 экз.), слоўнік прызначаўся не толькі 
для ўнутрывыдавецкіх патрэб, але і для гра-
мадскага абмеркавання. Гэтым фактам тлума-
чыцца наяўнасць дастаткова шырокай прад-
мовы, у якой укладальнік абгрунтоўвае агуль-
ныя прынцыпы адбору тэрмінаў і асаб лівасці іх 
арганізацыі ў слоўніку. 

Корпус слоўніка складаецца з 9 структур-
ных частак, размеркаваных у сістэматычным 
парадку: «Класікі марксізма-ленінізма пра 
мову» (0,3 % ад агульнай колькасці слоўніка-
вых артыкулаў), «Агульнае мовазнаўства» 
(11,2 %), «Лексікалогія і семасіялогія» (6,7 %), 
«Фанетыка» (9,2 %), «Граматыка» (15 %), 
«Пісьмо і палеаграфія» (14 %), «Мовы свету» 
(29 %), «Моваведы» (14 %), «Арганізацыі 
і ўстановы» (0,6 %). Іншымі словамі, уласна 
тэрміналагічная частка [СМПА-1967] – гэта 
431 слоўнікавы артыкул (56 % ад агульнага 
аб’ёму слоўніка). Дзве структурныя часткі 
маюць дадатковую рубрыкацыю. Так, мовы 
свету (у адрозненне ад іншых тэрмінаў) 
у слоўніку прыводзяцца не па алфавіце, 
а ў адпаведнасці з генеалагічнай класіфікацыяй 
моў: індаеўрапейскія мовы: індыйскія (бенгаль-
ская, гіндзі, гіндустані і інш.), славянскія (бал-
гарская, беларуская, кашубская і інш.), бал-
тый скія (латышская, літоўская), германскія 
(англійская, галандская, гоцкая і інш.), кель-
цкія (брэтонская, валійская, ірландская і інш.). 
Раздзел «Моваведы» арганізаваны па сістэма-
тычным (сістэматычна-алфавітным) прынцыпе.

Аўтар праекта прызнае́, што значная 
колькасць існуючых лінгвістычных тэрмінаў не 
знайшла месца ў апублікаваным праекце: 
«гэта тлумачыцца не якой-небудзь выпадко-
васцю, а вельмі абмежаванымі магчымасцямі 
ў сэнсе плошчы і колькасці артыкулаў» [СМПА-
1967, с. 5]. Рэдакцыя вырашыла не ісці па 
шляху павелічэння колькасці артыкулаў за 
кошт змяншэння іх аб’ёму (сярэдні аб’ём 
артыкула па мовазнаўстве запланаваны 
ў 980 знакаў), паколькі «прытрымліваючыся 

такога прынцыпу, мы ператварылі б энцыкла-
педыю ў звычайны энцыклапедычны слоўнік 
і страцілі б такім чынам тую важную інфарма-
цыю, якая адрознівае энцыклапедыю ад слоў-
ніка» [СМПА-1967, с. 5]. Меркавалася, што 
мно гія з прапушчаных тэрмінаў павінны былі 
атры маць унутрытэкставае тлумачэнне ў бліз-
кіх па характары артыкулах [СМПА-1967, с. 6].

Папярэдні праектыўны слоўнік лінгвістыч-
ных тэрмінаў быў апублікаваны раней за 
[СМПА-1967] больш чым на 30 гадоў [8] і з’яў-
ляўся не рэестравым, а перакладным. У адроз-
ненне ад свайго папярэдніка, [СМПА-1967] не 
прапануе рускамоўныя эквіваленты да тэрмі-
наў. Колькасць рэестравых адзінак павялічы-
лася амаль на 40 % і ўскладнілася макра-
структура слоўніка. 

Пры адборы тэрмінаў рэдакцыя пазбягала 
малаўжывальных архаічных і вузкаспецыяль-
ных тэрмінаў, а таксама тэрмінаў неэнцыклапе-
дычнага характару, «даведку па якіх чытач 
заўсёды знойдзе ў спецыяльных тэрміналагіч-
ных або ў агульнафілалагічных тлумачальных 
слоўніках» [СМПА-1967, с. 6].

Такім чынам, [СМПА-1967] з’яўляецца ты-
по вым узорам рэестравага слоўніка дапамож-
нага характару. Менавіта аперацыйным (праек-
тыўным) прызначэннем слоўніка тлумачыцца 
значная частка асаблівасцей яго структуры.

У сувязі з падрыхтоўкай Кароткай Бела-
рускай Савецкай Энцыклапедыі ў 1976 г. быў 
апублікаваны «Слоўнік па літаратуразнаў-
ству, фалькларыстыцы, літаратуры, 
мова знаўству і этнаграфіі для Кароткай 
Беларускай Савецкай Энцыклапедыі : 
праект для абмеркавання» [МПА], які 
кваліфікаваўся ўкладальнікам як «папярэдняя 
прыкідка, якая патрабуе папярэдняга абмер-
кавання» [МПА, с. 6]. З гэтай мэтай 100 экз. 
выдання былі прызначаны навуковым устано-
вам, кафедрам вышэйшых навучальных уста-
ноў, грамадскім арганізацыям і асобным 
спецыялістам. Рэестр налічвае 104 слоўніка-
выя артыкулы (8 % ад агульнай колькасці 
слоўнікавых артыкулаў, запланаваных у вы-
данні), у тым ліку 41 − уласна тэрміналагічнага 
характару. Лінгвістычная інкарпараваная част-
ка («Мовазнаўства») складаецца з некалькіх 
раздзелаў – «Структура, граматычны лад 
беларускай мовы» (8,7 %), «Лексікалогія» 
(8,7 %), «Фанетыка» (4,8 %), «Пісьмо» (10,6 %), 
«Мовы» (2,9 %), «Арганізацыі» (0,9 %), «Музеі» 
(0,9 %), «Персаналія» (50 %), «Замежныя 
мовазнаўцы» (10,6 %), а таксама некалькі 
слоў нікавых артыкулаў (1,9 %) па-за раздзе-
ламі (белару́ская мо́ва, мовазна́ўства (наву ка)). 
У межах раздзелаў слоўнікавыя артыкулы 
ўпарадкаваны па алфавіце. Меркавалася, што 
«Кароткая Беларуская Савецкая Энцыклапе-
дыя» будзе выдадзена на беларускай і рускай 
мовах (у разліку не толькі на беларускіх 
карыстальнікаў). Гэтым тлумачыцца арыента-
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цыя слоўніка на абагульняльны характар 
артыкулаў. Так, значная колькасць слоўнікавых 
артыкулаў прысвечана апісанню раздзелаў 
мовазнаўства (анамастыка, антрапаніміка, 
лексікаграфія, лексікалогія, стылістыка, 
фразеалогія і інш.).

У 1984 г. быў апублікаваны слоўнік «Мова-
знаўства : для 2-га выдання "Беларускай 
Савецкай Энцыклапедыі" : праект для 
абмеркавання» [СМПА-1984]. Ён уключае 
1030 слоўнікавых артыкулаў (г. зн. 5,5 % ад 
запланаванага рэестра энцыклапедыі). 

Тыраж [СМПА-1984] у 4 разы меншы за 
колькасць апублікаваных асобнікаў [СМПА-
1967]. Разам з тым ёсць указанне, што «слоўнік 
пажадана абмеркаваць на вучоным савеце, 
кафедры і г. д.» [СМПА-1984, с. 4], гэта 
значыць, ён прызначаўся не толькі выдавецкім 
супрацоўнікам, але і лінгвістам з навуковых 
і навукова-адукацыйных устаноў.

У структуру слоўніка ўваходзяць прадмова 
і корпус. 

Прадмова дастаткова важная для асэнса-
вання працэсу станаўлення энцыклапедычнай 
лексікаграфіі і метатэрмінаграфіі сярэдзіны 
1980-х гадоў і акрэслення некаторых прынцы-
паў тэрмінаграфічнай дзейнасці. Укладальнік 
разумеў, што навуковы ўзровень выніковага 
выдання ў значнай ступені вызначаецца 
якасцю асобных слоўнікаў, таму «слоўнік па 
кожнай галіне ведаў павінен уключаць усе 
найбольш важныя дакладна сфармуляваныя 
тэрміны і паняцці, сістэма якіх павінна ўсе-
бакова адлюстроўваць асноўны змест і сучас-
ны стан развіцця гэтай галіны, яе раздзелаў, 
падраздзелаў, тэорый і г. д.» [СМПА-1984, с. 3].

Асноўныя прынцыпы тэрміналагічнай 
кадыфікацыі ў слоўніку наступныя:
• не кадыфікаваць устарэлую і малаўжы-

вальную тэрміналогію;
• прыярытэт – новым тэрмінам і паняццям, 

«якія ўзніклі ў апошні час і яшчэ не асвет-
лены ў энцыклапедычных выданнях»;

• асаблівая ўвага – тэрмінам, звязаным 
з «праблематыкай нашай рэспублікі» 
[СМПА-1984, с. 3]. 
Корпус слоўніка складаецца з 12 структур-

ных частак, размешчаных у наступным парад-
ку: «Агульнае мовазнаўства» (15,6 %), «Фане-
тыка» (8,5 %), «Граматыка» (12,5 %), «Лек-
сікалогія і семасіялогія» (7,3 %), «Пісьмо 
і палеаграфія» (14,7 %), «Слоўнікі» (2,9 %), 
«Мовы свету» (13,5 %), «Айчынныя мовазнаў-
цы» (9,6 %), «Зарубежныя мовазнаўцы» (5,6 %), 
«Савецкія мовазнаўцы» (5,8 %), «Зарубежныя 
мовазнаўцы» (3 %), «Арганізацыі і ўстановы» 
(1 %). Назвы двух раздзелаў ідэнтычныя: вера-
годна, спіс замежных мовазнаўцаў дапаўняўся 
і пашыраўся ў некалькі этапаў.

Такім чынам, уласна тэрмінаграфічнае 
значэнне маюць 633 слоўнікавыя артыкулы, 
або 61,5 % ад агульнай іх колькасці.

Раздзел «Мовы свету» традыцыйна мае 
дадатковую рубрыкацыю: калі ў іншых струк-
тур ных частках тэрміны размяшчаюцца ў алфа-
вітным парадку, то ў гэтай частцы – спачатку 
па тэматычным прынцыпе (паводле генеала-
гічнай класіфікацыі моў), а далей – у адпа-
веднасці з алфавітам.

Ад названых выданняў сваімі характарыс-
тыкамі істотна адрозніваецца «Slovník slo-
vanské lingvistycké terminologie» [SSLT-II], 
які апублікаваны ў 1979 г. у Празе ў межах 
аб’ёмнага міжнароднага праекта і налічвае 
2649 слоўнікавых артыкулаў. Беларуская тэрмі-
налогія была апрацавана камісіяй (А. І. Кіся-
леўскі, І. І. Лучыц-Федарэц, А. Я. Міхневіч, 
А. І. Падлужны, Г. А. Цыхун) пад кіраўніцтвам 
М. Р. Судніка.

Асноўныя прынцыпы ўкладання слоўніка 
наступныя:
• існуючая беларуская лінгвістычная тэрміна-

логія павінна быць прадстаўлена (паводле 
задумы) у максімальна магчымым аб’ёме 
(гэта важна, паколькі праект мае міжнарод-
нае значэнне);

• вузкаспецыяльныя і індывідуальныя тэр-
міны не кадыфікуюцца;

• пры пабудове рэестра прыярытэт – бела-
рускім тэрмінам: «на першым месцы пры-
вод зіцца, як правіла, тэрмін беларускі або 
тэрмін толькі што засвоены, на наступных 
месцах тэрміны, якія зноў прымаюцца» 
[SSLT-II, с. XXIII];

• да тэрмінаў, якія абазначаюць паняцці, 
спецыфічныя толькі для іншых славянскіх 
моў, беларускія тэрміны не прыводзяцца 
(для гэтага іх патрэбна было б утвараць);

• новыя, рэкамендаваныя (або засвоеныя 
і адаптаваныя, або скалькаваныя) тэрміны, 
якія абазначаюць агульналінгвістычныя 
паняцці або беларускія моўныя з’явы, уклю-
чаюцца ў рэестр і адзначаюцца графічна;

• перавага – найбольш кампактным формам;
• шматкампанентныя тэрміны (тэрміны-апі-

санні) не прыводзяцца [SSLT-II, с. XXІХ].
Калі ў першым томе слоўніка тэрміны былі 

згрупаваны на падставе сістэмнага размяш-
чэння і прадстаўлены ў супастаўляльным плане 
(кажучы інакш, слоўнік па-сутнасці з’яў ляецца 
транстэрмінаграфічным), то ў [SSLT-II] тэрміны 
размяркоўваюцца ў алфавітным парадку. 
У рэестр уваходзяць усе тэрміны, «уключаныя 
ў першы том і распрацаваныя ў разнастайнай 
форме, г. зн. і ўсе тэрмінала гічныя варыянты, 
разгорнутыя тэрміны і г. д.» [SSLT-II, с. VIII].

У адрозненне ад [СМПА-1967], [МПА], [СМПА-
1984], слоўнік [SSLT-II] мае не праектыўны, 
а рэгістрацыйна-навігацыйны характар і (у ад-
розненне ад [СМПА-1967] і [СМПА-1984]) з’яў-
ляецца інкарпараваным, паколькі бела руская 
тэрміналагічная частка ўключаецца ў корпус 
выдання разам з чэшскай, славацкай, поль скай, 
лужыцкай, рускай, украінскай, бал гар скай, маке - 



Весці БДПУ. Серыя 1. 2021. № 160

дон скай, сербахарвацкай, харватасерб скай, сла-
венскай, англійскай, французскай і нямец кай 
часткамі.

Такім чынам, праведзенае даследаванне 
дае падставы для наступных высноў:
1. Да слоўнікаў рэестравага тыпу (слоўнікаў-

рэестраў, рэестравых слоўнікаў) у тэрмі на-
графіі адносяцца даведачна-інфармацый-
ныя выданні, якія змяшчаюць тэрміны, 
размеркаваныя ў пэўным парадку (алфа-
вітным, сістэматычна-алфавітным) і харак-
тарызуюцца макраструктурай, ідэн тыч най 
(або блізкай да ідэнтычнай) зоне намінацыі. 

2. Беларускія слоўнікі-рэестры лінгвістычных 
тэрмінаў прадстаўляюць два напрамкі 
ў тэрмінаграфіі: а) праектыўную тэрміна-
графію [МПА; СМПА-1967; СМПА-1984]; 
б) сістэматычна-навігацыйную тэрмінагра-
фію [SSLT-II].

3. Колькасць слоўнікавых артыкулаў у слоў - 
ніках-рэестрах сведчыць пра важнасць такіх 
даведачна-інфармацыйных выданняў для 
тэрміналогіі, а фармальныя характарыстыкі 
робяць слоўнікі гэтага тыпу істотным кам-
панентам тэрмінаграфічнага кантынууму.
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